
 



  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال  Windows 7هذا الكتاب متت كتابته ألجل املبتدئني يف استخدام 
، حاولت أن أجعله بشكل  ستخدام جهاز الكمبيوترللمبتدئني يف ا

وفهم هذا  النظام الرائع امع هذمبسط ليسهل على كل مبتدئ التعامل 
  .الكتاب من البداية حىت النهاية وقد مت وضعه يف أبسط صورة

باإلضافة  النظامحيتوي على الكتاب على فصول عدة وتلخيص مليزات 
  .هأهم الدروس األساسية للتعامل معإىل 

  



  معد سعيد مقبل أمحد الشعيب
  صنعاء –اجلمهورية اليمنية 

  شارع القيادة
  +967736803131: هاتف 

 golden.pen@windowsilve.com: بريد إلكتروين 

  م1993/سبتمرب/16: تاريخ امليالد 
  عازب: احلالة 

  ثانوية عامة: مستوى الدراسة احلايل 
  الكمبيوتر والتصميم: ت اهلوايا
  
  

  -:كلمة
هذا  يف البداية أمتىن لكم ولكل من قام بتحميل هذا الكتاب بالتوفيق والسداد الدائم يف دينه ودنياه ، ومن مث أمتىن لكم التوفيق يف قراءة

  .الكتاب واالستفادة منه قدر ما استطعت كتابته
كما مت االستعانة ببعض املساعدات اليت استفدت منها جبد من واضح خربيت  متت االستعانة ببعض الكتب لدي يف كتابة هذا الكتاب ،

  .الستخدام الكمبيوتر ، واآلن ها أنا أكتب لكم أول كتاب أقوم بتأليفه وكتابته حبرب قلمي
  شاكر لكم التحميل

  متمنياً لكم دوام التوفيق ،،
  

  ..استقبل اقتراحاتكم وآرائكم يف كتايب على بريدي اإللكتروين
  

  يمنع منعاً باتاً إعادة نسخ أو طبع
  هذا الكتاب دون الرجوع إيلّ

  
  كما يمنع تداول هذا الكتاب بني املنتديات بأسامٍ أخرى دون ذكر املصدر

  اية املوضوع" منقول"يسمح النقل ما بني املنتديات بشرط كتابة كلمة 
  

  بالتوفيق ،،
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  أساسيات جهاز الكمبيوتر ومكوناته: الباب األول _____________________________
  

  - :جهاز الكمبيوترمكونات : أوالً 
  - :املكونات املادية واألساسية جلهاز الكمبيوتر هي

 صورة القطعة وصف القطعة م

وهو املعدن اخلارجي الذي حيمي اجلهاز ويعطيه شكله املميز ، وتتعد ما بني  : Caseاهليكل  1
 وهذه تسمية خاطئة ، CPUاألشكال واأللوان الكثرية وأحجامها املتنوعة ويسميها البعض 

وال تعتقد بأن هذا اهليكل يؤثر من سرعة اجلهاز بل توجد هناك مراوح داخلية تساعد يف 
 .سرعة اجلهاز

 

وهي لوحة يتم تثبيتها يف اهليكل الداخلي للكمبيوتر  : MotherBoardاللوحة األم  2
وتقوم هذه اللوحة بربط مجيع األجهزة حوهلا وتقوم بتنسيق العمل بينهم وتسمى أيضاً 

MainBoard  وأشهر الشركات املنتجة هلا هي ،GigaByte  وIntel. 

 
وهو اجلزء الذي يتم ختزين األلعاب والربامج واألفالم فيه :  Hard Diskالقرص الصلب  3

وحيتوي داخله على اسطوانات صلبة ممغنطة ، وأشهر ] مستطيل[، وشكله اخلارجي 
 .وغريها Maxtorو  Western Digitalو  Segateالشركات املنتجة هلا هي 

 
وتعترب كـ عقل اجلهاز " معاجل"ونطلق على هذه الوحدة :  CPUوحدة املعاجلة املركزية  4

وأهم عنصر لتحديد سرعة اجلهاز وهي صغرية احلجم وحتتاج إىل كتلة من احلديد لتربيدها 
Heat Sink ومراوح. 

 

ا ختزين كل ما تعمله على ووظيفته" الرام"وهي ما نطلق عليه بـ  : RAMالذاكرة  5
و  DDRAMالكمبيوتر بشكل مؤقت حىت تتنتهي من العمل وتتعدد من أنواعها 

RDRAM  وSDRAM. 
 

وهي أساس تشغيل األلعاب " بطاقة الفيديو"ويطلق عليها أيضاً  : VGAكرت الشاشة  6
 .Nvidiaو  ATIوأهم عنصر تتصل به الشاشة ، وأشهر الشركات املنتجة هي 

 
وتتعدد أحجامها ما بني " شاشة التلفزيون"وهي شاشة عادية كـ  : Monitorالشاشة  7

وهي مثل شاشات  CRTبوصة وغريها ، ويوجد منها نوعان ، األول  17و  16و  15
وتكون رفيعة جداً لدرجة أنه ميكن تعليقها على احلائط  LCDالتلفزيون بالضبط ، والثاين 

 .Samsung، وأهم الشركات املنتجة هلا هي 

  

  
 



وهو البطاقة املثبتة داخل الكمبيوتر ويتم توصيل السماعات واألجهزة  :كرت الصوت  8
الصوتية ا لتدخل يف لوحة مستديرة غالباً ما تأيت مركبة على لوحة األم،وأشهر الشركات 

  .Creativeاملنتجة هي 
كمبيوتر بشبكة اإلنترنت وهي بطاقة تستخدم لربط جهاز ال : Modemاملودم أو الفاكس  9

و  US Robotics، أو إلرسال واستقابل الفاكس ، وأهم الشركات املصنعة هي 
Apache  وCreative.  

1

0 
وهو اجلزء الذي توضع فيه الدسكات أو األقراص املرنة  : FDDمشغل األقراص املرنة 

 ).بوصة 3.5(حبجم 

 
1

1 
عن تشغيل السيديهات وجتد من هذه وهو اجلهاز املسئول  : CDDحمرك االسطوانات 

احملركات نوعان ، أحدمها يقوم بتشغيل السيديهات فقط ، واآلخر يقوم بتشغيل السيديهات 
  .ونسخها

1

2 
ولكنه يقوم بتشغيل  CDDوهو مشابه ملشغل االسطوانات  : DPDحمرك الدي يف دي 

 تصل إىل حجم اليت تتميز بأحجامها الكبرية واليت DVDاسطوانات تسمى دي يف دي 
، وذلك ال مينع ممن تشغيل  DVDسيدي يف هذا القرص الدي يف دي  12يقارب 

 .السيديهات

 

1

3 
وهي اللوحة اليت حتتوي على مجيع احلروف واألرقام  : Keyboardلوحة املفاتيح 

 .األجبدية ، وباستخدامها ميكنك كتابة أي شيء
 

1

4 
تنقل داخل مجيع األماكن يف جهاز الكمبيوتر ، وهي تشبه الفأرة وا ن : Mouseالفأرة 

  .وسوف يأيت شرحها الحقاً
1

5 
وهي السماعات اليت تسمع ا أي أصوات خترج من الكمبيوتر  : Speakersالسماعات 

 .، وتسمع ا مؤثرات األلعاب
 

1

6 
 jetInkوتتعدد أنواعها ولكن يوجد نوعان رئيسيان منها اآلن ومها  : Printerالطابعة 

وهي طابعة الليزر  Laserjetوهي الطابعة اليت تنفث احلرب على الورق، والنوع اآلخر هو 
و  Epsonو  HPاملشهورة بالسرعة ودقتها يف الطباعة،وأهم الشركات املنتجة هلا هي 

Canon. 

 

1

7 
يسمح لك هذا اجلهاز بإدخال الصور واألوراق من اجلهاز  : Scannerاملاسح الضوئي 

 .ل الكمبيوتر ، وهو يعمل عكس الطابعةإىل داخ
 

1

8 
وهي تشبه الكامري العادية ولكنها ال حتتاج إىل  : Digital Cameraالكامري الرقمية 

 فيلم، وتقوم بالتقاط الصور وإدخاهلا إىل الكمبيوتر
 

  



  طوراتهتاحلاسب اآليل و: ثانياً 
بعمليات التخزين واملعاجلة ، وإخراج البيانات املختلفة ، وتتميز بإمكانية الربجمة ، هو جمموعة من األجهزة اليت تقوم : ما هو احلاسب اآليل 

  .وهو األمر الذي أدى إىل دخول الكمبيوتر يف جماالت احلياة املتعددة والكثرية
  

  -:أنواع احلاسبات اآللية
تخدم هذا النوع من اجلهاز،أو االختالفات اجلوهرية يف تنقسم احلاسبات اآللية إىل عدة أقسام حسب قدرا وكفاءا،وحسب الشرحية اليت تس

  -:املظهر أو الغرض،نذكر من أقسامها الرئيسية ما يلي
تستخدم يف العمليات احلاسبية السريعة جداً ، ويف اجلهات العسكرية واألمنية :  Super Computersاحلاسبات الفائقات القدرة  -1

وتتميزان مجيعاً يف القدرة العالية واللذان يتناسبان طردياً مع السعر  Mainframesها أجهزة وقد يدخل حتت. ، والتقنية البالغة األمهية
 .والتكلفة

تستخدم مثل هذه احلاسبات كمركز للبيانات فيما يتم توصيل أجهزة أخرى هلا لالستفادة من :  Serversاحلاسبات اخلادمة  -2
 .البيانات املخزنة فيها

خصصة لالستخدام الشخصي وقد ندرج حتتها نوع آخر من األجهزة وهي األجهزة احملمولة وهي امل:  PCاألجهزة الشخصية  -3
Laptops  ا يف أي مكان ، وهي تشبه األجهزة العادية يف أداءها وطريقة تعاملها الكفية ، وتأيت حبجم احلقيبة وميكنك التنقل

 .ولكن قد يكون السعر أعلى قليالً

  - :أحجام امللفات وتناسباا
  كيلو بايت 1= بايت  1024
  ميجا بايت 1=  كيلو بايت  1024
  جيجا بايت 1= ميجا بايت  1024
  تريا بايت 1= جيجا بايت  1024
  بيتا بايت 1= تريا بايت  1024
  إكسا بايت 1= بيتا بايت  1024
  زيتا بايت 1= إكسا بايت  1024
  يوبا بايت 1= زيتا بايت  1024

  -:جيجا بايت فهذا يعين بأن حجمه 80اً حبجم ولذا فإننا حينما نصف قرصاً صلب
  .بايت من البيانات 85899345920=  1024×1024×1024×80
  

  -:أنواع البيانات
واحد حيمل الكمبيوتر بني طياته العديد من أنواع البيانات املستخدمة ، وهي إن كانت تعود يف النهاية لتمثل يف الكمبيوتر بواسطة الصفر وال

  -:هلما للتيار الكهربائي ، إال أن كل منهما له طريقة حتويل ختتلف عن األخرى ، ومن هذه البيانات نذكركحالتني ال ثالث 
حسب النظام املتبع يف صناعة ) بت 8(خانات  8حتتوي على األرقام املعهودة بالنسبة إلينا ، وختزن كل منها : البيانات الرقمية  -1

 ].Unicodeو  ASCII[بات هي اجلهاز ، واألنظمة املشهورة يف صناعة احلاس

 .تشمل احلروف اهلجائية بأنواعها والرموز املشهورة مثل العمليات احلسابية ، وختزن بنفس الطريقة السابقة: البيانات احلرفية  -2



 .ونقوم بتخزين القيم اللونية للصورة على اهليئة السابقة Pixelsحيث تقسم الصورة إىل جمموعة من النقاط : الصور  -3

  
، واملثال السابق  RGBأو ما يعرف بـ ) أخضر –أزرق  –أمحر (ألوان رئيسية  3أن كل لون هو مكون من خليط من حيث 

  .يوضح قيم أحد هذه األلوان
وقد حيتوي هذا النوع من امللفات على أكثر من نوع من األنواع السابقة ، وهو ما يعرف بالوسائط : البيانات الصوتية والفيديوية  -4

 .Multimediaاملتعددة 

  
  -:Foldersوالدات  Filesامللفات 

تعترب امللفات وحدة احملتويات األصغر يف جهاز الكمبيوتر ، حيث يتميز كل ملف بصفات متيزه عن غريه من ناحية احملتويات أو طريقة 
  .التشغيل

  
ولذلك فهو  MS Office Wordنامج الوورد وآخر نصي لكنه يعمل برب Notepadفمثالً جند لدينا ملف نصي يعمل بربنامج املفكرة 

ميكن  ACD Seeوأخرى تعمل بربنامج مستعرض الصور  Paintحيتوي على إمكانية إضافة الصور ، بينما جند صور تعمل بربنامج الرسام 
  .أن حتتوي على بعض احلركات والتأثريات
موعة من امللفات هلا نفس االسم ولكن ليس هلا نفس االمتداد أو أن فقد جند جم] االمتداد -االسم [ونستطيع متييز امللفات من خالل جزئني 

ألا ال تشكل جملداً على جهاز (جملد واحد ، باستثناء سلة احملذوفات /يكون هلا نفس االمتداد ولكن ليس هلا نفس االسم يف مكان
  ).الكمبيوتر

خالل التحكم يف الد التحكم يف خصائص امللفات املوجودة بداخله ،  جملدات ، وميكن من/أما الدات يف اموعة اليت حتتوي على ملفات
  .Tempباإلضافة إىل جملد امللفات املؤقتة  Systemو  System32و  Windowsومن أشهر الدات املوجودة يف النظام هي 

  .واليت تظهر على شكل شجرة" ت فرعيةجملدا"هذا وميكن أن حيتوي الد على جمموعة جملدات بداخله وهكذا ، وهو ما يعرف باسم 



  Operation Systemsنظم التشغيل : ثالثاً 

  .، يستحسن أن نلقي نظرة على نظم التشغيل وتطوراته Windowsقبل أن نبدأ باحلديث عن نظام التشغيل األكثر شيوعاً وهو الويندوز 
  

  -:ماهو نظام التشغيل؟ وما مهمته؟
، فهو الذي يقوم بإدارة األوامر اليت تصدرها لبدء تشغيل الربامج وإدارة التخزين على األقراص وتقوم الربامج هو الربنامج الرئيسي يف احلاسب 

  ).يعترب كوسيط بني املستخدم والربامج(والتطبيقات األخرى بإرسال املعلومات إىل نظام التشغيل لتخزينها على القرص 
  
  
  
  

  - :Windowsنظام ويندوز 
، وذلك  ألن الويندوز يتمتع بواجهة رسومية سهلة االستخدام إىل حد  User-Friendlyالويندوز بأنه صديق املستخدم يتميز نظام تشغيل 

مما يؤدي إىل توفر كام هائل من  Microsoftبعيد ، إضافة إىل ذلك فهناك نسبة كبرية من املربجمني يعملون حتت مظلة مايكروسوفت 
  .هذا النظام أسبق من غريه لتوفر اللغة العربية فيه ، وهذا هو سبب سيطرته الكبرية على األسواق العربية التطبيقات حتت هذا النظام ، كما أن

  
  - :Windows XPنظام ويندوز إكس يب 

ات ، وهي مميز) الثبات واالستقرار(عن غريه من نظم تشغيل ويندوز اليت سبقته مبيزة كبرية نستطيع أن نطلق عليها  XPيتميز نظام التشغيل 
  -:كانت أقل كفاءة فيما سبقه من النظم فلم تعد الرسالة

  -:تظهر بصورة كبرية) قام الربنامج بأداء عملية غري شرعية(

  
عن طريق برنامج عارض  Multimediaأيضاً بواجهة رسومية رائعة اجلمال ، وحيتوي على دعم كبري جداً لربامج امللتيميديا  XPيتميز نظام 

  .كما يتميز أيضاً بكفاءة عالية عند االتصال مع أجهزة أخرى RealPlayerامن من برنامج واإلصدار الث XPصور 

  
  
  

برامج القيادة هي جمموعة من الربامج اليت تنتجها شركات صناعة العتاد للتعامل مع هذه 
 .األجهزة بواسطة نظام التشغيل



  7دليل املبتدئني الستخدام ويندوز : الباب الثاين ______________________________
 

  ::.تاريخ موجز .:: 
يز من مشاريع شركة مايكروسوفت ومن املستويات ، وهو مشروع مم XPكماكان يدعى من فترة بأنه نسخة معدلة من ويندوز  7ويندوز 

كما قد " WinFS"الرفعية هلا ، بذلت شركة مايكروسوفت جهداً طويالً يف البحث والترمجة والتصميم إلنشاء ملفات نظام جديد تدعى 
رت موعد نزول هذا اإلصدار م ، ولكن الشركة قد أخ2005أكدت الشركة على أن هذا اإلصدار كان يفترض أن يرتل يف األسواق يف عام 

م ، خالل بضعة شهور قامت شركة 2003أوالً وقد خططت لرتول هذا اإلصدار يف عام  Longhornواقترحت أن يتم نزول ويندوز 
  .إىل النظام WinFSمايكروسوفت بإضافة ميزات جديدة وإضافة ملف النظام اجلديد 

و  Blasterو  Sobigركة مايكروسوفت أنواع جديدة من الفريوسات م ضمن فترة زمنية قصرية واجهت ش2003ولكن خالل عام 
Walchia  بسبب هذه الفريوسات قررت شركة مايكروسوفت إعطاء أولوية " صيف من الديدان"وبعد ذلك مسيت هذه الفريوسات باسم

ايكروسوفت أن تقوم بإعادة إنشاء ، كان على شركة م Server 2003و  XPجديدة ألنظمتها اجلديدة لتطوير اخلدمة اجلديدة لويندوز  
  .Longhornم مما أخرى نزول إصدار 2004هذه األنظمة اجلديدة يف عام 

 Vistaم بدأ يرتل نظام 2007ويف بداية عام  Vistaم باسم ويندوز 2006هو اإلصدار األخري الذي نزل يف ديسمرب   Longhornإصدار 
  .هذا النظام الكثري من االنتقادات من املستخدمني وغريهم وتلّقى WinFSيف األسواق مبا فيها ملفات النظام 

م أعلنت الشركة 2008م ، يف عام 2007حبلول عام  Windows 7ومن مث إىل  Viennaتغري اسم النظام إىل  Vistaأثناء إطالق نظام 
م 2009/مارس/5م ومت نزوله باألسواق يف 2009/يناير/9هلذا النظام مت إطالقه يف  Betaبأن هذا هو االسم الرمسي اجلديد للنظام ، إصدار 

  .م للبيع2009/أكتوبر/22ونزوهلا باألسواق يف  7ومت إطالق النسخة النهائية لويندوز 
يعمل بشكل  Vistaويندوز "الذي تلقى مراجعات إجيابية جداً ويقال  7الذي تلقى االنتقادات من ويندوز  Vistaعلى خالف ويندوز 

  .XPو  Vistaأسرع من  7ندوز ، ويقال بأن وي" صحيح
مع إضافة بعض امليزات وإزالة البعض منها أيضاً ، هذا يتضمن بريد الويندوز  7مت جتديده ليصبح ويندوز  Vistaالوصلة الطريانية تقول بأن 

Windows Mail  ومنتج األفالم ،Windows Movie Maker  والتقومي ،Windows Calendar  ...رة يف إخل اليت ظهرت ألول م
  .، والسبب هو أن هذه الربامج حتتاج إىل حتديث مستمر ومتجدد Vistaويندوز 

  

  ::.اختيار النسخة الصحيحة .:: 
إذا قمت .. مل يكون سهالً ، كان هناك الكثري من النسخ وامليزات اليت بعثرت فيما بينها البني ، إذاً  Vistaاختيار النسخة الصحيحة لويندوز 

و  DVD Makerستفقد بعض امليزات يف نظامك مثل صانع أفالم الدي يف دي  Businessإىل  Home Premiumبتغيري نظامك من 
  .Media Centerمركز الوسائط 

 Starter, Home Basic, Home: (وهي  7نسخ من ويندوز  6أكثر سهولة ، أساساً هناك  7اختيار النسخة الصحيحة لويندوز 

Premium , Professional , Enterprise, Ultimate ( على خالل ويندوزVista  املوضحة أعاله ممتازة  7، كل نسخ ويندوز
، لذلك أنت لن ختسر أية برامج عندما تغري نظام تشغيلك من نظام إىل آخر ، واآلن دعنا  Starterإىل  Ultimateوتترتب من األخري 

  .نوضح لك كل نظام من هذه األنظمة على حدة



Starter : مع التخلص من  7م مصمم خصيصاً لألجهزة احملمولة الدفترية الصغرية أو العادية ، وهي النسخة األكثر أساساً لويندوز هذا النظا
ين أغلب األخطاء وامليزات الشائعة لتساعد يف أداء النظام بشكل أفضل وأسرع ، ومازال هذا النظام هو النظام الكايف واملناسب لألشخاص الذ

هم لألشياء الصغري فقط مثل تفحص رسائل الربيد أو عمل أشياء بسيطة داخل أجهزم ، إن امليزات اجلديدة املتوافرة يريدون استخدام جهاز
  ).إخل ... موجه األوامر ، املكتبات العامة ، وإنشاء شبكة اتصال مرتلية : (يف هذه النسخة هي 

برامج فقط ، ولكن ألغت شركة مايكروسوفت هذا  3ل اجلهاز إىل سابقاً قررت شركة مايكروسوفت حتديد عدد الربامج اليت ستعمل داخ
القرار بسبب شكوى أحد املستخدمني ، ولكن هذه النسخة تتضمن بعض اخليارات الفكاهية مثل عدم القدرة على تغيري صورة سطح املكتب 

  .OEMيف أحهزة  وعدم القدرة على إنشاء طابعة شخصية على الزر األمين للماوس ، هذه النسخة متوفرة فقط
Home Basic :  هي نسخة خاصة واليت تتوفر يف األسواق واملتاجر واملركبة على احلواسيب الشخصية ، وهو ال يتوفر للبيع بشكل فردي

  .إال أما يفتقران إىل أغلب امليزات Starterوهو ال يتشابه مع نسخة 
Home Premium :  هذه النسخة هي النسخة السائدة من نسخws 7Windo  يف املنازل ، تتميز هذه النسخة بالتأثريات األساسية

 Windowsو  DVD Makerوهو يتضمن برناجمي  Vista Home Premiumكتأثريات الطريان اجلديدة والثيمات اجلوية ، مثل نسخة 

Media Center  امليزات األخرى املتواجدة هي ،Windows Media Player  لتشغيل الوسائط ) جربةحتت الت(وجهاز التحكم عن بعد
 DVD، وبرنامج H.264 و  AAC مع مشغل ملفات الترمجة ، وتوافق الدجييتال الرقمي ، وترمجة  MPEG-2املتعددة ، و مشغل ملفات 

playback مع إمكانية إنشاء شركة اتصال مرتلية.  
Professional :  تتضمن هذه النسخة مجيع امليزات لـ هذه النسخة هي أساساً للمتحمسني واحملترفني يف استخدام احلاسب ،

Windows 7 Home Premium  اباإلضافة إىل ميزات التحكم بالطاقة من خالل املستخدمني ، امليزات الرئيسية هلذه النسخة هي أ
امللكيات  ، باإلضافة إىل املقدرة على االنظمام إىل Remote Desktop، باإلضافة إىل التحكم عن بعد  XPمشاة متاماً لنسخة 

Domain  على شبكة اإلنترنت ، على خالف ويندوزVista  توجد يف هذه النسخة أيضاً اإلضافات والربامج اخلاصة بتشغيل الواسئط ،
  .املتعددة

Enterprise :  بل شركة مايكروسوفت ، وهو يتضمن مجيع ميزات ويندوزامليزات  7هذه النسخة متوفرة فقط للزبائن املرخصون من ق ،
  .باإلضافة إىل حزمة تغيري اللغة Branche Cache و Direct Access و AppLocker و BitLockerرئيسية هلذه النسخة هي برنامج ال

Ultimate :  هذه النسخة تتشابه متاماً مع نسخةEnterprise  وهي متوفرة للبيع بشكل فردي ، هذه النسخة"Windows 7  

Ultimate " ال تتضمن"Extras Ultimate " وقد كان ذلك متوفراً ملستخدمي" Vista Ultimate "ًأيضا.  
، تباع على حدة عندما حيدد الزبائن هذا ، هكذا يكون االختيار أسهل ، أولئك الذين  7مغايرات لنظام ويندوز  6حىت ولو كان هناك 

ل األعمال ميكن أن خيتاروا نسخة ورجا Home Premiumيستخدمون حواسيهم من أجل األعمال الترفيهية جيب عليك اختيار نسخة 
Profssional  والنسخة األخرية ،Ultimate ملن يريد كل شيء على جهازه.  

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  :وامليزات املتوفرة ومتطلبات التركيب 7اجلدول التايل يوضح مجيع نسخ ويندوز 
  النسخة
  

 امليزات

  
Starter 

  
Home Basic 

 
Home 

Premium 

 
Professiona

l 

  
Enterprise 

  
Ultimate 

-32نوع اإلصدار 

bit 64-bit 

  
32-bit 

  
 كالمها

  
 كالمها

  
 كالمها

  
 كالمها

  
 كالمها

الذاكرة إلصدار 
64-bit 

  
 ال يعمل

  
 جيجا 8

  
 جيجا 16

  
 جيجا 192

  
 جيجا 192

  
 جيجا 192

 2 2 2 1 1 1 عدد املعاجلات
 متوفر متوفر متوفر متوفر تسجيل فقط تسجيل فقط جمموعة مرتلية

ال ميكن  ادة النظاماستع
 استعادة الشبكة

ال ميكن استعادة 
 الشبكة

ال ميكن استعادة 
 الشبكة

  
 متوفر

  
 متوفر

  
 متوفر

 متوفر متوفر متوفر متوفر متوفر غري متوفر شاشات متعددة

 متوفر متوفر متوفر متوفر متوفر غري متوفر تبديل املستخدمني

تغيري صورة سطح 
 املكتب

   غري متوفر
 متوفر

  
 وفرمت

  
 متوفر

  
 متوفر

  
 متوفر

 متوفر متوفر متوفر متوفر متوفر غري متوفر إدارة سطح املكتب

مركز قابلية حتريك 
 النوافذ

   غري متوفر
 متوفر

  
 متوفر

  
 متوفر

  
 متوفر

  
 متوفر

 متوفر متوفر متوفر متوفر جزئي غري متوفر نظام جوي

 فرمتو متوفر متوفر متوفر غري متوفر غري متوفر ملس متعدد

 متوفر غري متوفر متوفر متوفر غري متوفر غري متوفر ألعاب ممتازة
 متوفر متوفر متوفر متوفر غري متوفر غري متوفر مشغل الوسائط

 متوفر متوفر متوفر متوفر غري متوفر غري متوفر WMPمشغل الوسائط 

  غري غري متوفر غري متوفر تشفري ملفات النظام
 متوفر

  
 متوفر

  
 متوفر

  
 متوفر

 متوفر متوفر متوفر متوفر غري متوفر غري متوفر التحكم عن بعد

  غري غري متوفر غري متوفر منط التقدمي
 متوفر

 متوفر متوفر متوفر

انضمام امللكية يف 
Windows Server 

  غري غري متوفر غري متوفر
 متوفر

  
 متوفر

  
 متوفر

  
 متوفر

 متوفر متوفر متوفر  غري غري متوفر غري متوفر XPمنط ويندوز 



 متوفر

  غري غري متوفر غري متوفر تشفري امللفات
 متوفر

  غري
 متوفر

 متوفر متوفر

  غري غري متوفر غري متوفر تشفري األقراص
 متوفر

  غري
 متوفر

 متوفر متوفر

  غري غري متوفر غري متوفر الوصول املباشر
 متوفر

  غري
 متوفر

 متوفر متوفر

  غري متوفرغري  غري متوفر نظام فرعي إلسناد التطبيقات
 متوفر

  غري
 متوفر

 متوفر متوفر

  غري غري متوفر غري متوفر حزمة تغيري اللغات
 متوفر

  غري
 متوفر

 متوفر متوفر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ::.تركيب الويندوز وترقيته .:: 
  -:هناك طرق خمتلفة حىت تقوم بتركيب الويندوز على جهازك ، وهي

 .األسهلباستخدام حاسبك الشخصي ، وهذه الطريقة  -1

 .بربنامج ترقية الويندوز -2

 .بالبيع املفرد -3

، أصدرت شركة مايكروسوفت حزمة ترقية ويندوز  7ولكن جيب عليك أوالً التأكد من أن مواصفات جهازك تستطيع إدارة نظام ويندوز 
  .وفت على شبكة اإلنترنتلتتأكد من أن جهازك قادر على إدارة هذا النظام أم ال ، ميكنك ترتيل هذه احلزمة من موقع مايكروس 7

  -:إن املتطلبات األساسية لتشغيل هذا النظام هي
  .أو أسرع 1GHzبسرعة : املعاجل 

  .bit-64أو  bit-32: نوع اإلصدار 
  .جيجا أو أكثر 1: الذاكرة 

  ).bit-64جيجا إلصدار  20(جيجا  16مبساحة : القرص الصلب 
  .أو إصدار أعلى WDDM 1.0ومع تعريف  DirectX9باإلضافة إىل برنامج 

  .واآلن ، مبا أنك حصلت على النسخة املناسبة جلهازك وتأكدت بأن جهازك قادر على إدارة هذا النظام ، فلنبدأ بتركيب النظام على جهازك
اءةً أكثر كف 7، ولكن ويندوز  Vistaعلى جهازك مشاة لتركيب ويندوز  7دعنا نتحدث أوالً عن التركيب ، إن طريقة تركيب ويندوز 

أنه لن يطلب منك إدخال رقم تسجيل املنتج يف بداية عملية التركيب  7ويأخذ وقتاً أقل بكثري لتركيبه على اجلهاز ، امليزة األكرب يف ويندوز 
إدخال رقم تسجيل املنتج ، رقم التسجيل هذا يستخدم ملعرفة النسخة اليت قمت بشراءها وإذا مل تقم Vista بينما يطلب منك ويندوز 

ستعترب بالنسخة اليت لديك على افتراض أن  7بإدخال رقم التسجيل ميكنك شراء نسخة أخرى وتركيبها ، ولكن كل صورة يف ويندوز 
  .لديك مفتاح تسجيل تلك النسخة

وسيتم  Professionalشراء فردي ،الصورة يف تلك النسخة ستعترب على أا نسخة  DVDعلى  Professionalإذاً ، إذا اشتريت نسخة 
تركيبها على جهازك تلقائياً،إن مفتاح املنتج سيتم طلبه منك خارج صندوق الفراغ ، مع أن مجيع برامج تشغيل الوسائط توجد يف مجيع نسخ 

  .7ويندوز 
 الد املسؤول عن تعريف الصورة ، ويوجد يف ei.cfgمبا أنك ال زلت ختتار النسخة اليت ستقوم بتركيبها جيب عليك حذف امللف  :نصيحة 

  .العام للقرص الصلب
  -:لنبدأ بعملية التركيب خطوة خبطوة

 .يف حمرك األقراص لديك DVDقم بإدخال قرص  -1

 .إضغط أي مفتاح عندما يطلب منك ذلك ، سيتم بعدها بتركيب امللفات الضرورية على جهازك -2

 ".Install Now"غط على زر إخل ، بعد ذلك قم بالض... بعدها جيب عليك حتديد اللغة والوقت ونوع الفورمات -3



 
 ".Custom"قم بالضغط على صندوق املراقبة للموافقة وحتديد عملية التنصيب بالطريقة اليت تريدها من خالل  -4

 ).ميكنك تقسيم القرص الصلب إىل عدة أجزاء بعد فرمتته أو يئته(بعد ذلك قم بتحديد القرص الصلب املُراد تركيب النظام عليه  -5

 .دقيقة وذلك يعتمد على سرعة ومواصفات جهازك 20عملية تركيب النظام على جهازك واليت تأخذ حوايل بعد ذلك تبدأ  -6

واآلن حان وقت املرحلة التالية ، سيبدأ النظام بفحص مواصفات جهازك وجيب عليك إدخال املعلومات املطلوبة منك بشكل  -7
 .ىل إعدادات الشبكة املرتلية وإعدادات التحديثات اخلاصة بالنظامإخل باإلضافة إ" ...كلمة املرور"و " اسم املستخدم"صحيح مثل 

  .إىل هنا قد تكون أكملت عملية تركيب أوثق نظام من شركة مايكروسوفت
  

 XPحتويل النظام من ويندوز 

ه معقدةً ، ولكن عملية الترقية هذWindows 7مركب على جهازك فيمكنك حتويله إىل  Vistaأو  XPإذا كانت لديك نظام ويندوز 
، جيب عليك أوالً عمل نسخ احتياطية من ملفاتك وبياناتك باستخدام  XPنوعاً ما ، أنت ال ميكنك عمل ترقية مباشرة من ويندوز 

على جهازك وقم باستعادة للفاتك وبياناتك ، أيضاً ال ميكنك  7، قم بتركيب نسخة ويندوز  Windows Easy Transferبرنامج 
  .الطريقة ، جيب عليك إعادة تركيب هذه الربامج على جهازك من جديداستعادة براجمك ذه 

  .Windows Easy Transferهنا شرح لكيفية عمل نسخ احتياطية مللفاتك وبياناتك باستخدام برنامج 
 -:على جهازك وقم بالتوجه إىل هذا املسار DVDقم بإدخال قرص الـ   -1

X:\support\migwiz ) حيث أنX ومن مث قم بتشغيل امللف ) توي على النظام هو حرف القرص احمل ،migsetup.exe.  



  
خيارات حتدد منها مكان حفظ نسخة البيانات اليت تود حفظها ، ميكنك حتديد عدة  3وستظهر لك " Next"قم بالضغط على زر  -2

 ] ).فالش[أو شبكة حملية أو حمرك أقراص متنقل  USBتوصيلة : (أماكن إضافية حلفظ النسخة ، مثل 

سيقوم بعد ذلك الربنامج بعملية الفحص وخيربك كم هي املساحة املطلوبة لعمل هذه النسخة االحتياطية من البيانات ، ميكنك أيضاً  -3
 .لتحديد ملفات وجملدات حمددة لعمل نسخ احتياطية منها" Customize"الضغط على زر 

 ".Save"من التجسس والضغط على زر بعد االنتهاء من هذا جيب عليك حتديد كلمة سر قوية حلفظ ملفاتك  -4

 
  -:اتبع الشرح اآليت 7والستعادة البيانات بعد تنصيب ويندوز 

 .وذلك بتشغيله من قائمة الربامج امللحقة من قائمة إبدأ Windows Easy Transferقم بتشغيل برنامج  -1

تياطية سابقاً ، ومن مث قم بتحديد اخليار وقم بتحديد اخليار الذي استخدمته إلنشاء النسخة االح" Next"قم بالضغط على زر  -2
"This is my new computer." 

بعد ذلك سيطلب منك الربنامج إدخال كلمة السر لفتح أمان ملفاتك واستعداا ، سيقوم الربنامج بعد ذلك باستعداة ملفاتك  -3
 .7وبياناتك وحتويلها إىل ويندوز 

  .كنك استعادا ذه الطريقة ، وإمنا جيب عليك إعادة تركيبها على جهازك من جديدوكما قلنا بأن الربامج اليت كنت تستخدمها ال مي
  

 Vistaحتويل النظام من ويندوز 

عايل بدون  7هناك أيضاً القليل من التعقيدات يف هذه العملية ، ميكنك ترقية نظام من نظام مبستوى متدين إىل نظام مستوى ويندوز 
  .على جهازك 7تركيب ويندوز 

دون التوجه إىل نسخة  Ultimateبنسخة  7إىل نظام ويندوز  Ultimateلديك بنسخة  Vistaميكنك ترقية نظام : سبيل املثال  على
Professional  32، أيضاً ال ميكنك ترقية إصدار نظامك من-bit  64إىل-bit أو العكس.  

  -:عالية اتبع الشرح اآليتبنسخة  7بنسخة متدنية إىل نظام ويندوز  Vistaلترقية نظامك من ويندوز 
 .Vistaوقم بإعادة إقالع ويندوز  7لويندوز  DVDقم بإدخال قرص  -1

 ".Upgrade"بعد املوافقة على االتفاقية قم بالضغط على زر  -2



 
  .قم باتباع اخلطوات اليت ستظهر لك -3

عليك اتباع اخلطوات املوجودة يف  من مستوى متدين جيب 7من مستوى عايل إىل نظام ويندوز  Vistaإذا كنت تريد ترقية ويندوز 
  ".XPحتويل النظام من ويندوز "
  

  7حتويل النظام من ويندوز 
، وذلك ألن هذه األداة  Windows Update، فتستطيع ترقيته يف أي وقت باستخدام أداة التحديثات  7إذا كنت تريد ترقية ويندوز 

إدخال مفتاح التسجيل الذي ميكنك شراءه عرب اإلنترنت ، كما ميكنك حتتوي على كل امللفات الضرورية جلهازك واليت ستطلب منك 
  .اليت حتتوي مفتاح املنتج وعدم احلاجة إىل أي ملفات وسائط تساعدك يف عملية الترقية WAUشراء حزمة 

  
  XPو  7إقالع ثنائي لويندوز 

،  7أوالً ومن مث يليه تركيب ويندوز  XPب ويندوز على جهازك بشكل ثنائي تأكد من تركي XPو  7إذا كنت تريد حتميل نظامي ويندوز 
  -:مركبة على جهازك وال تريد حذفها قم باتباع الشرح اآليت 7إذا كانت لديك نسخة ويندوز 

 .وإعادة إقالع النظام وانتظر إىل حني حتميل امللفات الضرورية يف جهازك XPلويندوز  CDقم بإدخال قرص  -1

عليه مع التركيز بأنه جيب عليك أن ختتار قرصاً آخر غري الذي حيتوي على  XPتركيب ويندوز  قم باختيار القرص الصلب املُراد -2
لتقسيم القرص الصلب إىل أكثر من  7، إذا مل يكن لديك أكثر من قرص قم باستخدام األداة املرفقة يف ويندوز  7نظام ويندوز 

 .قرص

يندوز اجلديد عليه ، مع األخذ بعني االعتبار أن امللفات اليت يف القرص اآلن ميكنك أن حتدد القرص الذي تريد يئته وتركيب الو -3
 .سوف تمحى ائياً

اآلن سيقوم اإلعداد بتركيب امللفات والبيانات الضرورية للنظام وإعادة تشغيله ، بعد إعادة تشغيل اجلهاز سيطلب منك النظام  -4
 .إدخال مفتاح املنتج وبعض املعلومات الشخصية لك

شاشة اإلقالع  7، ولكن عندما حتاول اإلقالع بويندوز  XPستكون قادراً على اإلقالع من بداية التشغيل بويندوز  بعد ذلك -5
 .XPبشاشة إقالع ويندوز  7أو مبعىن أصح ستستبدل شاشة إقالع ويندوز  XPستكون مكتوبة باسم ويندوز 



ه إىل حمرك األقراص وإعادة إقالع اجلهاز ومن مث قم قم بإدخال 7اخلاص بويندوز  DVDالـ إذا كنت متلك سيدي اإلقالع  -6
 .االفتراضية 7وستعود شاشة إقالع ويندوز " start up repair"بالدخول إىل لوحة التحكم احملسن وقم باختيار اخليار 

أو كانت النسخة مركبة من قبل على جهازك جيب عليك  7اخلاص بويندوز  DVDإذا كنت ال متلك سيدي اإلقالع الـ  -7
 - :وميكنك ترتيله من االرتباط اآليت vistabootPROاستخدام إحدى الربامج الثالثية اخلاصة بشركة مايكروسوفت مثل برنامج 

www.vistabootpro.org  
  -:وميكنك ترتيله منا االرتباط اآليت EaseBCDأو برنامج 

Neosmart.net/dl.php?id=1 

  -:من أحد هذه الربامج وإليك الشرح 7ن مث قم بإعادة تركيب شاشة إقالع ويندوز وم
  -:يف كال الربنامج الطريقة واحدة وهي

وحتديد مجيع األقراص ومن مث قم " vista bootloader"ومن مث قم باختيار " system bootloader"قم بالضغط على زر 
  . كال الربناجمنيوالعملية متشاة يف" Install"بالضغط على زر 

، ومن مث قم بتركيب الربامج اليت كنت تستخدمها قبل ئية القرص وتركيب النظام ، ومن مث قم  7واآلن قم بتشغيل ويندوز  -8
و  ntldr، جيب عليك نسخ امللفات  XP، وقم بتغيري قرص اإلقالع الذي حيتوي على نظام  XPبإضافة مدخل جديد لويندوز 

ntdetect.com من قرص CD  لويندوزXP  إىل قرص إقالع النظام الذي حيتوي على نظام ويندوزXP  قبل أن تبدأ إقالع
 .XPويندوز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ::.فهم األسلوب اجلديد .:: 
وتكبري  Aeroالتغيري الكبري من حيث املظهر تالحظه عند بدأ تشغيل النظام يف شاشة اإلقالع ، أيضاً قامت شركة مايكروسوفت بتجديد ثيم 

 3حجم شريط املهام ، عندما تبدأ تشغيل النظام ألول مرة ستالحظ بأن لديك سلة احملذوفات فقط على سطح املكتب وستكون لديك 
وكذلك منطقة التبليغ عن األخطار ) املستكشف ، مشغل الوسائط ، متصفح اإلنترنت اإلصدار الثامن(اختصارات على شريط املهام وهي 

  .Vistaعلى مركز األوامر ، وأيضاً أيقونات الصوت ، والشبكة ، على خالل ويندوز واليت ستظهر لك 
مع إضافة مشغل وسائط واحد ، واآلن لننظر إىل كل ميزة واحدة  7موجودة يف ويندوز  Vistaباندهاش مجيع األدوات املوجودة يف ويندوز 

  .تلو األخرى
إخل ، تستطيع أيضاً ...طح املكتب ، مع أنظمة تلوين للشاشة ، وشاشات توقف عبارة عن حزمة تشمل خلفيات رائعة لس : Aeroثيمات 

لتشارك به أصدقاءك ، باإلضافة إىل أنه برنامج حممول ميكنك أن تشغله  Themeأن تنشئ إعدادات ثيمك املفضل بنفسك وأن حتفظه بصيغة 
من الثيمات الرائعة ، ميزة أخرى هلذا النظام وهي معرض صور يأيت بالكثري  7، ويندوز  7على أي جهاز آخر بشرط تواجد نظام ويندوز 

  .على سطح املكتب ، ميكنك أن ختتار جمموعة من الصور وسيقوم الويندوز بوضعها على سطح املكتب يف الوقت الذي حتدده
  -:وإلنشاء معرض صور على سطح مكتبك قم باتباع الشرح اآليت

 ".Personalize"ة وقم باختيار قم بالضغط على سطح املكتب يف منطقة خالي -1

ستظهر لك نافذة تعرض لك الصور املتوفرة على النظام ، ميكنك الضغط على زر " Desktop Background"قم باختيار  -2
"Browse "لتحديد صور من جملدات وأماكن أخرى من جهازك. 

 ".Pictures"ومن مث الضغط على خيار " Control"ميكنك اختيار عدة صور بالضغط على خيار  -3

 ".Changes Save"ومن مث قم بتحديد  الصور وعدد املرات اليت تريد أن تتغري الصورة فيها ومن مث الضغط على زر  -4

  
  -:لفك قفل الثيمات املخفية يف الويندوز اتبع الشرح اآليت :نصيحة 

ومن " Folder and search options"ومن مث اختر " Organize"قم بالذهاب إىل مستكشف الويندوز ، إضغط على زر  -1
 ".Show hidden files"ومن مث اخليار " View tab"مث قم بتحديد اخليار 



-MCTجملدات يف هذا الد مسماه بـ  5ستجد  X:\Windows\Globalization\MCTواآلن قم بالتوجه إىل املسار  -2

XX حيث: 

XX  =AU  أوCA  أوGB  أوUS  أوZA  
اسم امللف ، ومن مث =  XXحيث أن  XX.Themeومن مث قم بالضغط على امللف " Theme"قم بفتح الد املسمى بـ  -3

 .سيتم تنشيط الثيم وتطبيقه على جهازك

  .ال تنسى إعادة إخفاء امللفات بتطبيق عكس اخلطوة األوىل
  

  شريط املهام وقائمة إبدأ
بينما يف النوافذ السابقة كانت لتشغيل الربامج وإدارة  تلقى جتديد وعناية تامة من شركة مايكروسوفت ، 7شريط املهام اخلاص بويندوز 

ملفوف جوهرياً من حيث اجلمال الرائع الذي أضفته شركة مايكروسوفت إليه وذلك بإدماج املشغل  7الويندوز ، شريط املهام لويندوز 
املاوس أو اللمس ، واهلدف من هذا  السريع عليه ، قامت شركة مايكروسوفت بزيادة حجمه لتحسني تعريف الربامج واالستهداف ملؤشر

له تأثري سحري عندما تضغط على أي أيقونة لتشغيل اختصارها بشكل سريع ، وال  7جعل األيقونات أيضاً كبرية وواضحة أكثر ، ويندوز 
  .يط املهامتوجد هناك أيقونات كثرية لتجنب تبعثر األيقونات واالختصارات ، أيضاً ال ميكنك إنشاء اختصار للمجلدات على شر

  
  -:تغيريات بصرية أخرى

  
 .شريط املهام وشريط العناوين تبقى شفافة كلما ارفتع أداء الويندوز -

 .تظهر لك منوذج من الربامج املصغرة على شريط املهام لتعرض لك حالة الربنامج -

 .املزيد من التأثريات عندما تتنقل حول شريط املهام -

ومل تتغري كثرياً ما عدا أزرار الطاقة وإيقاف التشغيل االفتراضية ، من السهل جداً  Vistaويندوز كقائمة إبدأ فصلت على نطاق واسع حتت 
  .اآلن تفصيل سلوكه األصلي

  -:لتغيري السلوك األصلي لطاقة قائمة ابدأ اتبع الشرح اآليت
 ".Start"قم بالضغط على زر املاوس األمين على زر ابدأ  -1

 .تريده حتت زر الطاقة اختر السلوك الذي -2

، وهو مربمج على البحث عن الربامج وامللفات  Vistaكما يف ويندوز " Search"ميكنك أن تبحث عن ملفاتك وجملداتك باستخدام أمر 
  .للبحث عن رسائل الربيد) علي: إىل (أو ) صادق: من (أوالً ، ميكنك حتديد البارامترات يف البحث مثل 

 "، فقط قم بالضغط بزر املاوس األمين على شريط املهام واختيار  Vistaشريط مهام ويندوز ميكنك جعل شريط املهام يشابه  :نصيحة 
properties " ومن مث تفقّد" Use small icons."  



أيضاً الشكل االفتراضي لشريط املهام ال يعرض لك األيقونات املزعجة نوعاً ما ، وميكنك تغيري شكل شريط املهام بالذهاب إىل خصائص 
  ".never combine "أو " combine when taskbar is full "ملهام واختيار أسلوب أزرار شريط املهام كـ شريط ا

  
  Aeroتأثريات ثيم 

وبعض امليزات األخرى مثل النظرة اخلاطفة و  Vistaيتضمن تأثريات مثل نقرة الثالثية األبعاد واليت توجد ألول مرة يف ويندوز  7ويندوز 
  .هذه امليزات ليست مقصودة لتحسني التأثريات البصرية ، لكنها تسهل إدارة الويندوز أكثرإخل ، ...االرجتاج 

  
كتب التقليدي وهي ميزة تتوفر يف إصدارات سابقة من الويندوز أيضاً ، تعرض لك عبارة عن تطوير لسطح امل : Aeroالنظرة اخلاطفة لثيم 

سطح املكتب بطريقة مجيلة ورائعة بإظهار برامج وأيقونات سطح املكتب بطريقة مرتبة ومجيلة ، عندما حترك املاوس على سطح املكتب 
فلت الضغط على زر املاوس ويلغى املستطيل تعود مجيع النوافذ إىل ، وعندما ت% 100وتشكل مستطيالً تصبح مجيع النوافذ املفتوحة شفافة 

  .طريق العرض االفتراضية

  
قم " Peek"، إذا كنت تريد إغالق ميزة " Peek"لرمبا ما زلت تؤثر يف ظهور شكل سطح املكتب بطريقة قدمية عندما تضغط على زر 

  .وإلغاءه" Peek"بالضغط بالزر األمين للماوس على خيار 
  .تنشط عندما حترك مؤشر املاوس على شريط املهام" Peek"زة مي
  

هذه امليزة قد تكون أفضل ميزة لألجهزة احملمولة اليت تعمل باللمس ، تسمح لك هذه امليزة بتقليل أو زيادة عدد النوافذ  : Aeroاهلزة لثيم 
افذ باستثناء النافذة اليت قمت بتهزيزها سوف تصغر ، وإذا قمت املفتوحة على الويندوز وذلك عندما تقوم بعمل اهتزاز بالشاشة ، مجيع النو

  .بتهزيزها مرة ثانية ستتكرب مجيع النوافذ حبيث تظهر على الشاشة
أيضاً هذه امليزة تكون من أفضل امليزات لألجهزة احملمولة ذات اللمس مع التعامل أيضاً مع أجهزة احملمول األخرى أيضاً ،  : Aeroالطقة لثيم 

ح لك هذه امليزة بتحريك النوافذ على الويندوز من خالل التأشري عليها باملاوس ، فعندما تضغط على شريط املهام وتسحبه إىل أعلى قمة تسم



الشاشة فستصبح النافذة مزيدة ، عندما حتمله مرة أخرى وتعيده إىل أسفل الشاشة سوف تصغر مجيع النوافذ ، بنفس الطريقة ميكنك أن 
  .انب األيسر أو األمين أو أي مكان على الشاشةحتركه إىل اجل

  
وهي اليت تسمح لك بالدخول على آخر امللفات اليت مت تشغيلها ، وهي ميزة بديلة  7عبارة عن ميزة جديدة لويندوز  : JumpListميزة 

ات إىل أي مكان يف الشاشة ، كما تسمح لك بسحب األيقون" Recent Documents"أو " املستندات األخرية"للقائمة اليت تعرف بـ 
: ، كل برنامج أو تطبيق على اجلهاز ميكنك حتريكه بالطريقة اليت تريدها باستخدام هذه األداة ، على سبيل املثال) مفيد لشاشات اللمس(

  .فتقوم هذه األداة بعرض آخر الصفحات اليت متت زيارا EnterNet Explorerعندما تنقر على أيقونة مستكشف اإلنترنت 

  
 .واليت تعرض لك آخر امللفات اليت قمت بتشغيلها على جهازك 7هذه صورة امليزة اجلديدة لويندوز 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ::.اإلدارة والشبكات .:: 

  - :إدارة البيانات: أوالً 
إخل من امليزات ، ... هاز حيتوي على الكثري من التحسينات يف الدات وتصنيفات إدارة البيانات وحمرك البحث داخل اجل Vistaويندوز 
، إن املكتبات العامة هي عبارة عن حافظات " املكتبات العامة"أو " Libraries"يتحرك خطوة لألمام بإضافة ميزة جديدة تسمى  7ويندوز 

ية اليت تضعها على قد تكون لديك بعض الفيديوهات الشخص: موعة خمتلفة من البيانات واليت تجمع من أماكن خمتلفة ، على سبيل املثال
  .موضوعة يف مكان آخر ، وهكذا HDبينما لديك فيديوهات أخرى بدقة " :C"القرص 

  
  -:إلنشاء مكتبة جديدة قم باتباع اخلطوات اآلتية

من اجلهة اليسرى " Libraries"وقم باختيار " جهاز الكمبيوتر"قم بالضغط على أيقونة الدات على شريط املهام أو قم بتشغيل  -1
 .النافذة من

 ".Library"ومن مث " File"قم بالضغط بالزر األمين للماوس على قائمة السياق ومن مث خلتار  -2

  -:إلضافة ملفات إىل مكتبتك الشخصية قم باتباع اخلطوات اآلتية
 ".Properties"قم بالضغط بزر املاوس األمين على املكتبة ومن مث اختار  -1

 ".Include folder"حدد امللف الذي تريد إضافته ومن مث قم بالضغط على زر ومن مث " Include a folder"اضغط على  -2

  
  -:العمليات وإدارة املهام

اليت تعرض لك حالة عمليات اجلهاز والربامج اليت تعمل حالياً " إدارة املهام"أو " Task Manager"يتضمن تلك األداة املسماة  7ويندوز 
ميكنك تشغيل إدارة املهام بالضغط على األزرار  Vista، مثل ويندوز  Vistaاملهام لويندوز  على النظام ، وهي مشاة جداً إلدارة

  -:اآلتية
CTRL+SHIFT+ESCAPE (ESC)  

  .أداة إدارة برامج التشغيل ال زالت هي األداة األسهل واألسرع للتعرف على الربامج اليت تعمل مع بداية تشغيل النظام



  
  

  -:بواسطة هذه األداة اتبع اخلطوا ت اآلتيةإلدارة برامج بدء التشغيل 
ومن مث اكتب الكلمة اآلتية " Run"أو زر إبدأ على شريط املهام ومن مث قم بتشغيل برنامج التشغيل " Start"قم بالضغط على زر  -1

"msconfig " وقم بالضغط على زرEnter أو زر املوافقة. 

 .الرئيسيةمن النافذة " Start Up"قم بتحديد النافذة الفرعية  -2

 .ومن مث سترى قائمة حتتوي على الربامج اليت تبدأ مع بدء التشغيل ووصف كل برنامج -3

ببساطة قم بإلغاء التأشري على الربامج اليت ال تريد أن تعمل عند بدء التشغيل ومن مث اضغط على زر املوافقة وقم بإعادة التشغيل  -4
 .للتجربة

  -:إلدارة اخلدمات قم باتباع اخلطوات اآلتية
 .كما قد وضحناه يف اخلطوة األوىل أعاله Msconfigقم بتشغيل أداة  -1

 .من النافذة الرئيسية" Services"قم بتحديد النافذة الفرعية  -2

 .قم بإلغاء التأشري على اخلدمات اليت تريد إلغاءها -3

النظام عند بداية التشغيل ، قم بالضغط على  ولكن كن حذراً عند إلغاء التأشري كيال تقوم بإلغاء بعض اخلدمات اهلامة والضرورية إلقالع
"Hide all Microsoft Services "إذا كنت تريد استخدام هذه األداة بالشكل األفضل واملناسب وتقوم بإلغاء الربامج اجلزئية للنظام.  
  

  -:إدارة حسابات املستخدمني
  .كما يف اإلصدارات السابقة" اإلدارة"و " قياسي"يسمح لك بإنشاء نوعني من املستخدمني على النظام  7ويندوز 

  - :إلنشاء حساب جديد قم باتباع اخلطوات اآلتية
 ".Add Or Remove User Accounts"ومن مث قم بالضغط على أيقومة " Control Panel"قم بالتوجه إىل لوحة التحكم  -1

 .نوع احلسابومن مث قم بكتابة اسم املسخدم وحتديد " Create Account"ومن مث قم بالضغط على  -2

 ".Create Account"ومن مث قم بالضغط على زر  -3

  -:حلماية حساب املستخدم بكلمة مرور قم باتباع اخلطوات اآلتية
 .قم بتشغيل حسابات املستخدمني من اخلطوة األوىل أعاله ، ومن مث قم بتحديد احلساب املُراد محايته بكلمة مرور -1

 ".Create A Password"قم بالضغط على زر  -2



  -:تغيري نوع حساب قم باتباع اخلطوات اآلتيةل
 .قم بتشغيل حسابات املستخدمني من اخلطوة األوىل أعاله ، ومن مث قم بتحديد احلساب املُراد تغيري نوعه -1

 ".Change Account Type"على القائمة اليسرى من النافذة قم باختيار  -2

 ".Change Account Type"قم بتحديد نوع احلساب ومن مث قم بالضغط على زر  -3

  
  - :إدارة األجهزة

  
عندما تقوم بتوصيل : حيتوي على ميزة جديدة إلدارة األجهزة ، تسمح لك هذه اإلداة بإدارة أجهزتك بسهولة ، على سبيل املثال 7ويندوز 

  .جوالك على جهاز احلاسوب تستطيع من خالل هذه األداة مزامنة املوسيقى والفيديو واالتصاالت داخل حاسوبك
  

  -:التشبيك: ثانياً 
التشبيك ومشاركة امللفات يعمل كوصلة مركزية إلدارة شبكتك ، ميكنك عرض حالة اتصال شبكتك والدخول على الشبكات  7يف ويندوز 

  -:واملهام املتعلقة ا ، ميكنك تشغيل هذا من املسار
Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center  

  
 



  -:إلنشاء شبكة اتصال اتبع اخلطوات التالية
" setup a connection or network "قم بتشغيل خدمة الشبكات واالتصال من لوحة التحكم ومن مث قم باختيار اخليار  -1

 ".Change your network settings "املوجود أسفل 

  .قم باختيار نوع االتصال واتبع التعليمات اليت ستظهر لك -2
  -:املرتليةاموعات 

اليت متيل إىل تبسيط مشاركة امللفات يف شبكة مرتلك ، ميكنك مشاركة الصور ، واملوسيقى ،  7اموعات املرتلية هي ميزة جديدة لويندوز 
نشاء إخل ، عندما تنشئ شبكة اتصال وحتدد نوع االتصال على أنه شبكة اتصال مرتلية ، سيقوم الويندوز بإ... والفيديوهات ، والربامج 

  .الشبكة على حسب طلبك
  -:كيفية االنضمام يف اموعة املرتلية

 .عندما يكون حاسوبك مشبوك بشبكة اتصال مرتلية سيخربك الويندوز بأنك قادر اآلن على االنضمام إىل اموعة املرتلية -1

 .سيخربك الويندوز باملعلومات الضرورية للعملية" Join"مبجرد اختيار زر االنضمام  -2

 ".Join Now"قم بالضغط على زر  واآلن -3

  
 .بعد ذلك ستطلب منك النافذة إدخال كلمة املرور اليت حصلت عليها عندما قمت بإنشاء شبكة اتصال مرتلية -4

 .مبجرد إدخالك لكلمة املرور ميكنك حتديد امللفات اليت تود مشاركتها -5

  -:للحصول على كلمة املرور اليت حتتاجها لعمل شبكة االتصال املرتلية
 .Home Groupمن لوحة التحكم ومن مث اختار  Network and Internetقم بالذهاب إىل نافذة  -1

 view or print the Home Group "قم بالضغط على خيار " Other Home Group Options"حتت اخليار  -2

password." 

يف شريط األدوات ، كما ميكنك " share with "اختار  إذا كنت تريد مشاركة ملفات إضافية الحقاً قم بتحديد امللف أو الد ومن مث
  .جعله للقراءة فقط ، أو للقراءة والكتابة ، وحتديد إن كنت تريد مشاركته مع أشخاص آخرين أم ال

  
  
  
  
  



  ::.امللتيميديا واأللعاب .:: 
، مر برنامج  Media Centerوبرنامج  Windows Media Playerيتضمن إصدار جديد من برنامج تشغيل الوسائط  7ويندوز 

Windows Media Player 12  نوافذ فرعية يف اجلهة اليمىن وهي 3بتغيريات طفيفة ، فقد مت حتديثه وتطويره ليحتوي على) :Play , 

Burn , Sync  (كما حيتوي على مشغل وسائط صغري يفيدك إذا كنت تنشغل بربنامج آخر ، امليزات التكنولوجيا هلذا الربنامج تتضمن 
  .AAC, H.264, DivX , Xvidمجيع الصيغ السابقة لتشغيل الوسائط كما قد مت دعمه بصيغ 

هي قدرتك على تشغيل الصوتيات واملرئيات والصور عرب األدوات املتوافقة والشبكات اليت تتصل ا  7ولكن امليزة األكثر إثارة يف ويندوز 
  .بدون أي إعداد أو تركيب برامج أو إضافات

  -:عليك تشغيل إمكانية أجهزة االستعالم أوالً جيب
 Turn on"من مث اختر " Stream"ومن مث اضغط على زر  Windows Media Playerقم بتشغيل برنامج مشغل الوسائط  -1

home media streaming." 

 ".Turn on media streaming"يف خيارات الربنامج قم بالضغط على زر  -2

  
 

  -:الستخدام ميزة التشغيل
 .Play Tabومن مث قم بالضغط على النافذة الفرعية للتشغيل  Windows Media Playerيل برنامج قم بتشغ -1

 .قم بتحديد امللفات اليت تريد تشغيلها على مكتبة القراءة من خالل سحب هذه امللفات مبؤشر املاوس إىل داخل نافذة الربنامج -2

ج ، ومن مث قم بتحديد جهاز القراءة من شبكتك الذي سيقوم بقراءة املوجود أعلى نافذة الربنام" ”Play to"قم بالضغط على زر  -3
 .ملفاتك

 .اإليقاف املؤقت أو إغالق امللف أو التبديل بني امللفات لقراءا/استخدم أزرار التحكم للتشغيل" Play To"يف صندوق  -4

  -:Windows Media Playerالستخدام ميزة التشغيل خارج برنامج 
 .يت تريد جدولتها يف اجلهازقم بتحديد امللفات ال -1

بعد ذلك قم بتحديد األجهزة " Play To"قم بالضغط بزر املاوس األمين على أي مكان يف نافذة الربنامج ، ومن مث اضغط على زر  -2
 .اليت تريد اجلدولة إليها

اولة االستكشاف عن غرض آخر ، ببعض التغيريات أيضاً ، عندما تشاهد فيديو على الربنامج وحم Windows Media Centerمر ويندوز 
  .سيقوم الربنامج مبتابعة تشغيل الفيديو ولكن يف اخللفية وليس يف نافذة اجلهاز

  
  .امليزة األخرى هي املقدرة على إنشاء عرض فالشي من جمموعة صورك



  -:وإلنشاء عرض فالشي من جمموعة صورك
 ".slideshows"قم بالذهاب إىل مكتبة الصور ومن مث اضغط على زر  -1

 .ومن مث قم بكتابة اسم عرضك" create slideshow"قم باختيار  -2

 .قم بتحديد موقع الصور ومن مث قم حبفظها -3

  
  

  - :WINDOWS DVD MAKERبرنامج 
مع بعض من التغيريات الثانوية ،  Vistaوالذي يوجد يف ويندوز  DVD Makerحيتوي على اإلصدار القدمي من صانع األفالم  7ويندوز 

  .بكل سهولة DVDنسخ أفالمك على قرص /ار اجلديد من هذا الربنامج ميكنك حرقمع اإلصد

  
  - :DVDإلنشاء فيلم 
ومن مث  All Programsومن مث اختيار مجيع الربامج  Startقم بتشغيل برنامج صانع األفالم من خالل الضغط على زر إبدأ  -1

 .DVD Makerتشغيل برنامج 

 Choose photos and"مرة ستظهر لك نافذة ترحيبية قم بتخطيها بالضغط على زر إذا كنت تستخدم هذا الربنامج ألول  -2

videos." 
 ".Add Items"اآلن بإمكانك إضافة صورك اخلاصة أو أفالمك القصرية بالضغط على زر  -3

 Aspect Ratioيف اجلهة اليسرى من الربنامج ، بإمكانك تغيري ميزة " Options"لتغيري إعدادات الربنامج قم بالضغط على زر  -4
 .OKونوع الفيديو ، عند االنتهاء من ضبط اإلعدادات قم بالضغط على زر 

مع التأكد ( DVDأو  CDنسخ الفيلم على قرص / حلرق " Burn"، ومن مث قم بالضغط على زر " Next"قم بالضغط على زر  -5
 .نسخ الفيلم فيه/ من أنه يوجد يف قارئ األقراص لديك قرص فارغ حلرق 

  
  -:األلعاب

  -:مثل  7يوجد الكثري من األلعاب الرائعة يف ويندوز 
Chess Titans, Hearts, Mahjong Titans , Purble Place  

  .Vistaمن ويندوز  7مت جلبها لويندوز 



  -:األلعاب القدمية مثل
Minesweeper  وSolitaire  وFreeCell.  

، األلعاب  7ولكنها غري موجودة يف ويندوز  Vistaوجودة يف ويندوز م Ink ballكانت موجودة ، ولكن لبعض األسباب الغريبة ، لعبة 
درجة التقييم ، الشركة : (املركّبة على اجلهاز تستطيع أن تظهر يف مستكشف األلعاب ، ميكنك استعراض املعلومات حول كل لعبة مثل

  ).إخل ...املصنعة ، تاريخ اإلصدار ، نوعها 
  -:ري إعدادات مستكشف األلعابلتغيري طريقة حتديثات األلعاب وتغي

ومن مث اختيار األلعاب  All Programsومن مث كل الربامج  Startقم بتشغيل مستكشف األلعاب من خالل الضغط على زر إبدأ  -1
Games  ومن بعد ذلك قم بتشغيل مستكشف األلعابGames Explorer. 

ثات التلقائية لأللعاب أو إمكانية البحث اآليل عن األلعاب ميكنك حتديد إمكانية حتميل التحدي" Options"قم بالضغط على زر  -2
 .اجلديدة من مايكروسوفت

  
  .من شريط األدوات" Parental Controls "ميكنك أيضاً من هذه النافذة تغيري إعدادات التحكم األبوي بالضغط على زر 

  
  -:إلزالة األلعاب املركبة على جهازك

 ".Uninstall a program " قم بتشغيل قم بالذهاب إىل لوحة التحكم ومن مث -1

 ".Turn windows feature on or off"من اجلهة اليسرى من النافذة قم باختيار  -2

 .حتت الئحة األلعاب ، قم بإلغاء التأشري على األلعاب اليت تريد إزالتها -3

  .ميكنك إعادة تركيب األلعاب وذلك بالتأشري عليها من الالئحة
  
  
  
  



::. Windows Live وضروريات األمن .::  
هي عبارة عن برامج تقوم بتحسني أداء النظام أكثر ، ويتضمن ذلك الربيد اإللكتروين ، مستعرض الصور ،  Windows Liveضروريات 

أوالً ميكن هلذه شريط األدوات ، أداة الكتابة ، صانع األفالم ، أمان العائلة ، حزم هذه الربامج تعترب كـ جمموعة من الربامج هلا عدة منافع ، 
هاز الربامج حتديثها أكثر من النظام ، الناس الذين ال يريدون هذه الربامج على أجهزم مثل رجال األعمال ، ال جيب عليهم إزالتها من اجل

  .وإمنا جيب عليهم اختيار برامج معينة الستخدامها
  

  - :Windows Liveتركيب 
والذي يسمح لك مبا تريد تركيبه على جهازك أو  download.live.comرتباط أوالً جيب عليك حتميل برنامج التركيب من اال -1

 .ميكنك حتميل هذا الربنامج ليتضمن كل شيء

 .بعد االنتهاء من حتميل الربنامج ، قم بتشغيل الربنامج -2

 ".Install"وافق على االتفاقية ومن مث حدد الربامج اليت تريد تركيبها واضغط على زر  -3

  
  -:ft Security EssentialMicrosoبرنامج 

Microsoft Security Essentials  هو برنامج مكافحة فريوسات جماين من شركة مايكروسوفت ، الربنامج سريع وموثوق باإلضافة إىل
أنه خفيف على النظام ، ميكنك حتميل هذا ا لربنامج من موقع شركة مايكروسوفت ، كما هو مثبت من شركة مايكروسوفت فإن هذا 

 Windows Defenderسيستبدل هذا الربنامج بربنامج  Vistaأو  7نامج موثوق ، عندما تقوم بتركيب هذا الربنامج يف ويندوز الرب
  .Windows Defenderوالذي قد حتدثنا عنه مسبقاً مع احتواء الربنامج على ميزات أداة 

  
  - ):MSE )Microsoft Security Essentialsتركيب برنامج 

 , bit-32(الربنامج من مركز التحميل اخلاص بشركة مايكروسوفت ، هناك نوعان من هذا الربنامج لنظامك ومها  قم بتحميل هذا -1

64-bit ( باستثناء ويندوزXP  ل إال نظام32فهو  ال يتحم-bit. 

د سيقوم الربنامج بفحص بعد حتميل الربنامج من موقع الشركة قم بتشغيله لتبدأ عملية تركيبه على نظامك ، يف بداية عملية اإلعدا -2
 ".Next"، ميكنك متابعة عملية التركيب بالضغط على زر ) هل هي مناسبة أم ال(مواصفات جهازك 



  
وستحتاج إىل إعادة تشغيل جهازك بعد االنتهاء من عملية تركيب  OKقم بتحديد مكان تركيب الربنامج ومن مث اضغط على زر  -3

 .الربنامج على جهازك

 , Home: (نوافذ فرعية وهي  4، وحيتوي على  Windows Defenderبسطة وسهلة ، نظيفة ومشاة لواجهة أداة واجهة الربنامج م

Update , History , Settings (كما هو موضح يف الصورة:-  

  
  -:MSEلفحص نظامك بواسطة برنامج 

 .Homeقم بتشغيل الربنامج وقم بتشغيل النافذة الرئيسية  -1

 "، ميكنك حتديد ملفات أو جملدات معينة إذا قمت باختيار  "Scan now"ومن مث اضغط على زر قم بتحديد نوع الفحص  -2
Custom scan." 

 Scan using "ميكنك فحص أي ملف أو جملد بالطريقة السريعة وذلك بالضغط بالزر األمين للماوس على الد والضغط على خيار 

MSE."  

  -:MSEلتحديث برنامج 
 ".Update "ومن مث اضغط على النافذة الفرعية  قم بتشغيل الربنامج -1

 .وسيتم حتديث الربنامج" Update "قم بالضغط على زر  -2

  -:لتغيري إعدادات الربنامج



 ".Settings"قم بتشغيل الربنامج ومن مث اضغط على النافذة الفرعية  -1

الفحص الفوري ، استثناء ( -:ت األخرى مثلميكنك أن ختتار فحصاً جمدوالً يف أوقات حمددة ، كما ميكنك تغيري بعض اإلعدادا -2
 ).امللفات والدات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ::. إعدادات اللغة العربية.:: 
 إذهب إىل لوحة التحكم-

 Region and language  اضغط على-

 

 
 
 Cahange System Local  مث Administrative إضغط على-

 
 قم باختيار اللغة من القائمة- 

 



 
 
  .اجلهاز التشغيل أعد -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ::.فكرة سريعة عن برنامج الرسام .:: 
  

 إمكانياتة جديد وبعض التطويرات اجليدة جدا ىف شكلهذة املرة جاء ب برنامج الرسام

 ة هى الواجهة التطبيقية للربنامجوهذ

 
 2007 وكما نرى فإنة يأخذ ستايل ريبون املوجود ىف أوفيس

 كما هو موضح بالصورة التالية File احلصول على قائمة وميكن

 

 
 وهذة خيارات حفظ الصورة



 
 

 الصورة وكذلك أنواع هذا التحديد تغيري احلجم واإللتفاف وكذلك خيارات حتديد جزء من وهنا توجد خيارات

 

 
 تطويرها وأنواع الفرشاة املستخدمة أيضا مت

 
 

املاوس أن تقوم بتغيري حجمها وكذلك حتريكها دون ان  يوجد أشكال تلقائية ميكن إدراجها إىل الرسم وهذة األشكال تستطيع باستخدام
 الصورة تؤثر على مكونات

 



 
 

فإنة يظهر لسان جديد حيتوى على  Tools مربع األدوات املوجودة ىف A وعندما تريد أن تقوم بكتابة نص وذلك بالضغط على أيكونة
 النص أدوات معاجلة

 

 
 

  وهذة لوحة حترير األلوان



 
 

  .الربنامج اكتشاف املزيد حول هذا كانت هذة فكرة سريعة عن برنامج الرسام وميكنكم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ::.كيفية استعادة كلمة املرور إذا فقدا .:: 
  برنامج الستعادة كلمة املرور اخلاصة بدخول الويندوز

Windows Administrator Password Remover 
 

 

 
 ومن مث اجعل اقالع الويندوز من خالل الــ.. ذايت االقالع انه فارغة ليصبحقم حبرقه على اسطو ISO ميقا وبصيغة 5برنامج حجمه 

CD/DVD واتبع التعليمات..  

 
 :مميزاته

 وانصح به وبشدهـ "جمرب من قبلي" %100يزيل كلمة املرور بنسبة 

  يزيل كلمات السر املعقده

 ليس كـ باقي االصدارات "جديد" 7يدعم نظام ويندوز 

  الويندوز ظمةيعمل على مجيع ان

  ...بنفسك هاكتشف.. والكثري
  لتحميل الربنامج من شبكة اإلنترنت

http://www.mediafire.com/download.php?jgi1zon04xy  



  ::.ليست جمرد حاسبة  7احلاسبة يف ويندوز .:: 
 .ستكتشفها أنت أيضاً.. استخدمتها ائف الكثرية عندما تفاجئت كثرياً ذه الوظ

 
 القياسي الشكل

 

  
 

 العلمي



 

  
 

 الربجمي

 
 اإلحصائي

 
 

 "القياسات حتتوي على مجيع" حتويل الوحدة



 
 

 التاريخ حساب

 

 
 

 "شغل الربا" الرهن حساب

 

 
 



 السيارات تاجري

 
 

 "جالون ميل لكل" حلساب كمية الوقود الالزمة

 

 
 

 "كيلومتر 100لتر لكل " حلساب كمية الوقود الالزمة

 

 
  



  ::. 7ت الوصول لويندوز مجيع خيارا.:: 
 دون استخدام لوحة التحكم هل تبحث عن وسيلة أسرع للوصول إىل إعدادات النظام

 .وبدون تثبيت 7هذا الربنامج به مجيع خيارات الوصول يف ويندوز 

  
 

 



 
 

 
 



 
 



 
 

  
  ميكنك حتميل هذا الربنامج من شبكة اإلنترنت من هنا

http://www.mediafire.com/download.php?nmrjwx2wmzt  



  ] ::.وظائفه وفوائده[ Ctrlزر .:: 
 ؟ وملاذا وضع..طيب ما فائدته؟ وما هي الوظائف اليت يقوم ا.. املوجود على الكيبورد "او مبا يعرف بالكنترول Ctrl" اجليمع يعرف رز

 ؟..اصالً

 ..دعونا نتعرف عليه

 

 
 

 
 .اخل ...ورالنصوص، برامج، ص لـ لتحديد الكل مثل

 

 
 ..غامق لـ جعل النصوص

 ..لتنظيمها املتصفح يفتح لك املفضلة وبالضغط عليه اثناء فتح

 

 
 ..الكل لـ النسخ وهو شائع عند

 

 
 ..نصوص و اي برنامج معاجللـ فتح احلافظة بربنامج االوفس ا

 

 
 ..شائع لدى الكثري لـ فتح نافذة البحث باملتصفحات وهو

 

 



 معاجلة النصوص لـ البحث واستبدال الكلمات بربامج

 .احملفوظات وباالضافة اىل ذلك وظيفته اثناء التصفح فتح

 

 
 لـ جعل اخلط مائالً

 املفضلة / فتح العالمات ذلك وظيفته اثناء التصفح وباالضافة اىل

 

 
 OutLook النصوص وفتح رسالة جديد بـ ةلـ فتح مستند جديد يف برامج معاجل

 انترنت جديده واثناء التصفح لفتح نافذه جديدة اي فتح صفحة

 

 
 التصفح لـ فتح ملف اثناء

 

 
 اجلميع لـ امر الطباعة وهو شائع لدى

 

 
 

 .اخل ..لـ احلفظ سوء مستند، نصوص

 

 
 
 Blackbear : الضافة او ازالة اخلط السفلى للنصوص مثال لـ

 الصفحة لك مصدرالفايرفوكس يعرض  وباالضافة اىل ذلك اثناء متصفح

 

 
 

 النصوص وهو شائع لدى اجلميع لـ لصق

 

 
 

  ..النوافذ لـ اغالق



 

 
 

 .اخل.. القص، نصوص، برامج، ملفات لــ

 

 
 
 .تكرار اخر عملية قمت ا لـ

 

 
 
 .االتراجع عن اخر عمليه قمت  لـ

 

 
 

 قائمة ابدأ لـ اظهار

 

 
 
 تكبري حجم الصفحة لـ

 

 
 

 الصفحة لـ تصغري حجم

 

 
 

 امللفات بينما الضغط على الكنترول مع سحب امللف باملاوس لـ نسخ

 

 
 

 الربنامج باملاوس ت مع سحب امللف اولـ إنشاء اختصار للربامج او امللفا

 

 



 
 اكسبلورر متصفح لـ التنقل بني االلسنة يف متصفح الفايرفوكس او عالمة تبويب يف

 

 
 
 .اخلروج من امللف او الصفحة لـ

 

 
 
 .ث الصفحةحتدي لـ

 :مالحظة

  F5 هذه العملية ختتلف عن التحديث الصفحة بواسطة

  "ذاكرة التخزين املؤقت"الن هذه العملية تتجنب حتديث الكاش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ::. SATAعلى أقراص  7كيفية تثبيت ويندوز .:: 
 عليها مباشرة 7من النوع ساتا ال ميكن تنصيب ويندوز  بعض األجهزة الىت حتتوى على هارد ديسك

 احلل

فإن مل يوجد أو مل تكن هناك اسطوانة مع  Intel(R) Matrix Storage Manager Driver إحبث ىف اإلسطوانة املرفقة مع اجلهاز عن- 
 Intel(R) Matrix Storage Manager Driver بتحميل اجلهاز فنذهب إىل موقع الشركة ونقوم

 بة مث قم بنسخ هذة امللفات من الدليل الذى مت التثبيت XP علية سواًء كان فيستا أو عملقم بتثبيتة على النظام احلاىل الذى ت -
iaStor.sys و iaStor.catو iaStor.inf و TXTSETUP.oem و iaahci.cat 

 فالش ميمورى او إىل اسطوانة فارغة ضع هذة امللفات داخل جملد مث انسخها إىل

 اتبع ما يلى

  CD-ROM منتأكد أوال أن البوت األول 

 ىف املشغل مث أعد التشغيل DVD ضع- 

 .مفتاح قم بالضغط عل أى Press any Key To Boot From DVD عن البوت عندما تظهر شاشة اإلعالم-

 
 Next بالضغط على قم-



 
 
 Install Now على اضغط-

 
 
 Next  مث I accept the license terms بالتأشري أمام قم-

 الصورة التالية نالحظ االن أنة ال يوجد هارد ديسك كما ىف-

 



 
 Load Driver  بالضغط على قم-

  OK يفتح لك االن املستعرض فقم بتوجيهه إىل الد املوجود بالفالش ميمورى مث-

تعريفات الساتا مث إزالتها  مث وضع اإلسطوانة الىت حتوى 7امللفات على اسطوانة ميكنك إزالة اسطوانة ويندوز  بوضع إذا كنت قد قمت-
 مرة ثانية 7ويندوز  مبجرد أن يتم حتميل الدريفرات مث إعادة وضع اسطوانة

 قم االن باستكمال خطوات التثبيت املعتادة-

 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ::.يف وجود نظام آخر  7إزالة ويندوز .:: 
  

 تفعل دون أن تترك أى اثر لوجودة ماذا 7وتريد إزالة الويندوز  7ويندوز  ويندوز على جهازك أحدمها هو 2إذا كان لديك 

 -:احلل

 هناك حالتني

  احلالة األوىل-

 على بارتيشن آخر Windows 7 بارتيشن ووجود اخل على.... Windows 2003 أو Windows XP وجود

 ىف مشغل األقراص Windows 7 قم بإدخال اسطوانة -1

  األقراص املوجود بة اإلسطوانة جيب أن تعلم حرف حمرك -2

 cmd  واكتب Run إذهب إىل -3

 األوامر أكتب التاىل ىف لوحة موجه -4

 :الشفرة

X:\boot\bootsect.exe /nt52 ALL /force 
 

 اخل... F أو E أو D هى حرف حمرك األقراص يعىن X حيث

باستخدام أى اسطوانة خاصة بالفورمات أو  Windows 7 أعد التشغيل وميكنك االن عمل فورمات للبارتيشن الذى كان حيتوى على -5
خاصة فقم  كانت لديك ملفات فإذا 7مل يكن لديك ملفات خاصة على البارتيشن املوجود علية ويندوز  باسطوانة الويندوز نفسها هذا إذا

 امللفات حبذف جملدات الويندوز يدويا دون عمل فورمات حىت ال تضيع

  .يدوياً  Bootsect.bakو Boot.bak البوت ميكنك حذف ملفات XP ويندوزبعد دخولك على  -6
 
 الثانية احلالة-

 آخر لى بارتيشنع 7على بارتيشن ووجود ويندوز  Windows server 2008 او Windows Vista وجود

 .التشغيل ىف املشغل مث أعد DVD ضع -1

 .CD-DVD  أثناء اإلقالع للحصول على قائمة البوت واختر F12 اضغط أو CD-ROOM تأكد أوال أن البوت األول من -2

  -:مايلى إتبع، مفتاح قم بالضغط عل أى Press any Key To Boot From DVD عن البوت عندما تظهر شاشة اإلعالم -3



 
 
  Repair yuor computert اختر -4

 
 Next  اضغط

 



 التشغيل واتركة حىت ينتهى واعد Startup Repair اختر

باستخدام أى اسطوانة خاصة بالفورمات  Windows 7 للبارتيشن الذى كان حيتوى على اتبعد إعادة التشغيل ميكنك االن عمل فورم -8
فإذا كانت لديك ملفات  7موجودا علية ويندوز  باسطوانة الويندوز نفسها هذا إذا مل يكن لديك ملفات خاصة على البارتيشن الذى كان أو

  تضيع امللفاتدون عمل فورمات حىت ال خاصة فقم حبذف جملدات الويندوز يدويا

 
 نستخدم هذة الطريقة ما هو السبب الذى جيعلنا

وعلى  Boot Sector ويصبح البوت معتمدا على MBR فإنة يقوم حبذف XP كنظام تشغيل ثاىن ىف وجود 7عندما نقوم بتثبيت ويندوز 
أنشاءة  خالل البوت الذى يتم من XP غري موجود وهذا جيعل بوت  NTLDR و بذلك يصبح ملف NT Loader ذلك فإنة يتم حذف

 7ويندوز 

 فقط 7ولكن ميكن من خالل  XP النستطيع االن التحكم ىف البوت من خالل

حىت وال ميكننا  7يقلع من بوت  XP     وسيظل الويندوز ولكن بعد اإلزالة سيظل البوت كما هو وخياراتة كما هى 7نريد إزالة ويندوز
 إعادة ولكى نتخلص متاما من هذة املشكلة البد لنا من غري قابل لإلقالع Windows XP سيجعل ألن هذا 7حذف ملفات بوت ويندوز 

   NTLDR  بعدها نستطيع حذف امللفني Boot.bak و Bootsect.bak بدون مشاكل.  
  
  
  
  
  
  

  مت حبمد اهللا


